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RESUMO: Os compostos orgânicos são de suma importância na recuperação de áreas 

degradadas e no aumento da produtividade devido sua capacidade de melhoria físicas, 

químicas e biológicas do solo. Este trabalho teve como objetivo explicitar a importância dos 

compostos orgânicos para agricultura, para a economia e para o meio ambiente. Visando a 

utilização desse bem pelos microempreendedores rurais. O experimento técnico foi executado 

com cinco misturas de uma composição orgânica com o solo, sendo: 0, 20, 40, 60 e 80% de 

matéria orgânica adicionadas ao solo argiloso. Essa composição orgânica foi produzida em 

uma composteira que simula um reator, tendo como constituição: esterco aviário, poda de 

grama, pó de rocha e bactérias solubilizadoras de potássio, a proporção da mistura utilizada 

foi de 9:3:1. As variáveis analisadas foram parâmetros potencial hidrogeniônico, matéria 

orgânica, hidrogênio + alumínio, soma das bases, capacidade de troca catiônica e saturação 

por bases, macronutrientes (enxofre, fósforo, cálcio, magnésio e potássio) e micronutrientes 

(boro, cobre, ferro, manganês e zinco). O teor de matéria orgânica é útil para dar ideia da 

textura do solo, variando de um solo para outro, valores médios de 31 a 60 g/dm3 são ideias 

para solos argilosos. Sendo assim, conclui-se que a quantidade de matéria orgânica mais 

proveitosa para as culturas, seria a de 40%, uma vez que os resultados apresentaram os limites 

ideias, utilizando uma quantidade menor de composto em relação as de 60 e 80%. 

 

PALAVRAS-CHAVE: compostagem, desenvolvimento sustentável, fertilidade do solo, 

macro e micronutrientes, microempreendedores. 

 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATION OF SOIL INCORPORATED 

WITH DIFFERENT DOSES OF ORGANIC COMPOUND FOR AGRICULTURAL 

AND ENVIRONMENTAL PURPOSES 

 

ABSTRACT: Organic compounds are of paramount importance in the recovery of degraded 

areas and in increasing productivity due to their physical, chemical and biological 
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improvement capabilities in the soil. This work aimed to explain the importance of organic 

compounds for agriculture, for the economy and for the environment. Aiming at the use of 

this asset by rural microentrepreneurs. The technical experiment was carried out with five 

mixtures of an organic composition with the soil, being: 0, 20, 40, 60 and 80% of organic 

matter added to the clay soil. This organic composition was produced in a compost that 

simulates a reactor, having as constitution: poultry manure, grass pruning, rock dust and 

potassium solubilizing bacteria, the proportion of the mixture used was 9: 3: 1. The variables 

analyzed were parameters hydrogen potential, organic matter, hydrogen + aluminum, sum of 

bases, cation exchange capacity and base saturation, macronutrients (sulfur, phosphorus, 

calcium, magnesium and potassium) and micronutrients (boron, copper, iron, manganese and 

zinc). The organic matter content is useful to give an idea of the soil texture, varying from one 

soil to another, average values of 31 to 60 g/dm3 are ideal for clay soils. Thus, it is concluded 

that the amount of organic matter most useful for crops, would be 40%, since the results 

presented the ideal limits, using a smaller amount of compost in relation to those of 60 and 

80%.  

 

KEYWORDS:  composting, sustainable development, soil fertility, macro and icronutrients, 

microentrepreneurs. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os compostos orgânicos são resíduos naturais, que sofreram ou não processos de 

compostagens, os quais possuem características físicas, químicas, e biológicas que 

possibilitam seu emprego na agricultura com a finalidade de melhorar as características do 

solo e aumentar a produtividades das culturas. 

O descarte incorreto dos resíduos orgânicos é um problema mundial quanto ao 

prejuízo e poluição do meio ambiente, e causam inúmeros problemas caso sejam descartados 

sem nenhum tratamento, podendo afetar tanto o solo, a água e/ou o ar.  

A poluição do solo pode alterar suas características físico-químicas, que representa 

uma séria ameaça à saúde pública tornando-se o ambiente propício ao desenvolvimento de 

transmissores de doenças.  

Já poluição da água altera as características do ambiente aquático, através da 

percolação do líquido gerado pela decomposição da matéria orgânica presente no lixo, 

associado com as águas pluviais e nascentes existentes nos locais de descarga dos resíduos.  

Enquanto que a poluição do ar pode provocar a formação de gases naturais na massa 

de lixo, pela decomposição dos resíduos com e sem a presença de oxigênio no meio, 

originando riscos de migração de gás, explosões e até de doenças respiratórias, se em contato 

direto com os mesmos.  

A compostagem é uma pratica de suma importância para a relação e manutenção do 

meio ambiente, o Brasil produz quase 37 milhões de toneladas de lixo orgânico por ano, no 

entanto, de acordo com a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 

(ASSEMAE), apenas 1% do que é descartado é reaproveitado. 

A aplicação de composto é uma das práticas mais promissoras para substituir a matéria 

orgânica e a deficiência de nutrientes no solo. Ele pode fornecer nutrientes biodisponíveis 

como matéria orgânica (MO) estável de húmus e uma variedade de microrganismos benéficos 

no sistema solo-planta (PERGOLA al., 2018) Além disso, o processo de compostagem é uma 



 

técnica simples implementada com materiais orgânicos de baixo custo, como resíduos e 

subprodutos.  

Os compostos orgânicos atuam como condicionadores do solo, mantendo o solo úmido 

e reduzindo a contração das argilas expansivas, evitando os danos ao sistema radicular, típicos 

de ocorrência em solos argilosos, podendo contribuir para aumentar a produtividade 

(TAVELLA et al.,2010). 

Nesse contexto, a compostagem em pequena escala pode ser de total eficácia aos 

microempreendedores, uma vez que, além proporcionar o manejo correto dos resíduos 

orgânicos, auxiliar no aumento da produtividade e na recuperação de áreas degradadas, ainda 

ajuda na renda dos trabalhadores. Compostos maduros, possuem grandes quantidades de 

húmus, aproximadamente 60-75 mg/g (PAN et al., 2021), e fornece nutrientes de carbono e 

nitrogênio liberados de forma sustentável para o ambiente do solo. 

No município de Rio Verde – GO, além da grande influencia da agricultura na região 

as camas de frango também estão presentes na economia da cidade. Levando em consideração 

o volume, a cama representa a principal sobra sólida em diferentes indústrias avícolas (VAZ 

et al., 2017), tornando-se uma alternativa adequada aos fertilizantes químicos. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo explicitar a importância dos 

compostos orgânicos para agricultura, sendo uma grande potência econômica, já que reduz 

gastos e ainda é uma alternativa de suma importância ao meio ambiente. Visando a utilização 

desse bem pelos pequenos produtores rurais, para o crescimento econômico e sustentável dos 

mesmos. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado em vaso no espaço experimental do laboratório de 

Irrigação e Drenagem do Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde, no sudoeste de Goiás, 

localizada a 17º47’53’’ de latitude Sul e 50º55’41’’ de longitude Oeste, a 743 m de altitude, o 

solo utilizado será o Latossolo Vermelho distroférrico (SANTOS, 2018).  

O experimento técnico foi executado com cinco misturas de uma composição orgânica 

com o solo, sendo: 0, 20, 40, 60 e 80% de matéria orgânica adicionadas ao solo. 

Essa composição orgânica foi produzida em uma composteira que simula um reator 

(Figura 1, 2, 3 e 4). O composto foi constituído de: esterco aviário, poda de grama, pó de 

rocha e bactérias solubilizadoras de potássio.  

 



 

 

Figura 1- Composteira controlada fornecida pela Embrapa Solos 

 

 

Figura 2- Componente de aferir temperatura, pH, Condutividade e umidade 



 

 

 

Figura 3 – Elemento de saída de gás e injeção de água localizados na tampa da composteira 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Local onde é anexado o compressor de ar para aeração do composto. 

 

A proporção da mistura utilizada foi de 9:3:1, sendo respectivamente, poda de grama, 

esterco aviário e pó de rocha, com objetivo de se obter uma relação carbono/nitrogênio (C/N) 

próximo a 30:1, buscando a compostagem ideal como descrito por Inácio e Miller (2009).  

Para montar o experimento, será utilizado vasos capacidade para 25 litros (Figura 5). 

O solo utilizado para o cultivo é o solo predominante da região (Latossolo Vermelho 

distroférrico). 

 



 

Figura 5 – Vasos utilizados na montagem do experimento. 

 

Foi utilizada uma betoneira (Figura 6) para a mistura do solo com o comporto 

orgânico, utilizando como medida um balde de 10 litros. Para a mistura com 80% de 

composto foram adicionados dois baldes de solo e oito de composto orgânico, já no de 60%, 

foram seis baldes de composto orgânico e quatro de solos, e assim sucessivamente nos de 40, 

20 e 0%. 

 

 

Figura 6 – Betoneira utilizada para mistura do solo. 

 



 

Foram coletadas uma amostra de cada tratamento para posterior análise físico-

química. A análise do solo e das misturas dos compostos orgânicos foram realizadas 

conforme Teixeira et al. (2017).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 é possível observar as características do latossolo utilizado como base 

para a realização do experimento. Sendo a areia a macromolécula encontra no solo, o Silte foi 

encontrado também em pequenas quantidades. Já a fração predominante é a micromolécula 

argila. 

 

Tabela 1. Areia, silte e argila de um latossolo utilizado como base para incorporação de 

diferentes teores de composto orgânico 

Parâmetros Teores (g.kg-1) 

Areia total 291 

Silte 146 

Argila 563 
Classe de textura argilosa. 

 

A partir da Tabela 1 acima é possível concluir que o solo em questão é argiloso, ou 

seja, apresenta coloração vermelho-escura, é uma terra úmida e macia, composto por mais de 

30% de argila, alumínio e ferro. O solo argiloso tem grande microporosidade, contudo, 

também pode ter grande macroporosidade dada pela agregação (estrutura). O solo argiloso 

retém muito mais água, a um determinado potencial, do que o solo de textura média ou 

arenoso. 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) o 

presente composto orgânico é definido como sendo de classe “A”, ou seja, fertilizante 

orgânico que, em sua produção, utiliza matéria-prima de origem vegetal, animal ou de 

processamentos da agroindústria, onde não sejam utilizados, no processo, metais pesados 

tóxicos, elementos ou compostos orgânicos sintéticos potencialmente tóxicos, resultando em 

produto de utilização segura na agricultura (MAPA, 2021). 

No processo de decomposição da matéria orgânica, a umidade garanti a atividade 

microbiológica. Além de que, todo o nutriente necessário para o desenvolvimento celular 

precisa ser dissolvido em água, antes de sua assimilação. A faixa de umidade ótima para se 

obter um máximo de decomposição está entre 40 a 60%, principalmente durante a fase inicial 

(OLIVEIRA et al., 2008). Portanto, a umidade total de decomposição do composto se 

manteve próximo a 40%, um bom resultado.  

Outro aspecto de suma importância para a boa utilização do composto orgânico é o 

pH. Ao analisar a Tabela 2 é possível perceber que o pH do composto é neutro sendo de 7,4. 

Um ótimo parâmetro para um composto orgânico (EMBRAPA, 2009). 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2. Caracterização do composto orgânico utilizado para realizar as misturas do solo 

Parâmetros 
Teores 

Base seca (65oC) Base úmida 

pH (CaCl2 0,01 mol L-¹) - 7,4 

Densidade (Resíduo Orgânico) - 0,77 g/cm3 

Umidade (Resíduo Orgânico) 60 - 65º C - 37,59 % 

Umidade (Resíduo Orgânico) 110°C - 0,74 % 

Umidade Total - 38,33 % 

Matéria Orgânica Total (Combustão) 10,33 % 6,45 % 

Carbono Orgânico 3,88 % 2,42 % 

Resíduo Mineral Total (R.M.T.) 88,48 % 55,22 % 

Resíduo Mineral (R.M.) 23,11 % 14,42 % 

Resíduo Mineral Insolúvel (R.M.I.) 65,37 % 40,80 % 

Nitrogênio Total 0,59 % 0,37 % 

Fósforo (P2O5) Total 0,56 % 0,35 % 

Potássio (K2O) Total 1,14 % 0,71 % 

Cálcio (Ca) Total 0,22 % 0,14 % 

Magnésio (Mg) Total 1,39 % 0,87 % 

Enxofre (S) Total 0,53 % 0,33 % 

Relação C/N - 7 

Cobre (Cu) Total 48 mg.kg-1 30 mg.kg-1 

Manganês (Mn) Total 314 mg.kg-1 196 mg.kg-1 

Zinco (Zn) Total 125 mg.kg-1 78 mg.kg-1 

Ferro (Fe) Total 47739 mg.kg-1 29794 mg.kg-1 

Boro (B) Total 2 mg.kg-1 1 mg.kg-1 

Sódio (Na) Total 522 mg.kg-1 326 mg.kg-1 

Capacidade de Troca Catiônica (CTC) 200 mmolc.kg-1 

 

As partículas (minerais e orgânicas) da fração argila têm a capacidade de desenvolver 

cargas elétricas negativas e positivas, as quais atraem os íons de cargas opostas e possuem 

capacidade de troca catiônica (CTC, íons positivos). Os cátions de interesse para a planta, são: 

o amônio (NH4 +), o potássio (K+), o cálcio (Ca2+), o magnésio (Mg2+), o cobre (Cu2+), o 

ferro (Fe2+ ou 3+), o manganês (Mn2+ ou 4+) e o zinco (Zn2+); os ânions de interesse são: o 

nitrato (NO3 - ), o sulfato (SO4 2-), o cloreto (Cl- ) e o molibdato (MoO4 - ). O hidrogênio 

(H+) determina uma importante característica do solo- o pH- e o alumínio trocável (Al3+) 

pode atingir uma concentração tal, que se torna tóxico à planta (LUZ et al., 2002) 

Ao comparar os resultados obtidos com a, obteve as seguintes respostas: o nível crítico 

do N na solução do solo é de 50 ppm , o resultado obtido foi de 0, 59%, ou seja, um valor 

aceitável. Já o valor crítico do P seria 5 ppm e o valor obtido foi de 1,14% (0,0005 ppm), um 

valor bem abaixo do considerado crítico. Por fim, o K possui valor critico de 180 ppm e o 

resultado obtido foi de 1,14% um resultado também aceitável. 

Os compostos Ca, Mg e S seria o mínimo de 1%, os valores obtidos respectivamente 

foram: 0,22, 1,39 e 0,53%. Portanto, apenas o Ca satisfez as exigências mínimas instituídas 

pela MAPA. Já os compostos Cu e Mn, o mínimo permitido é de 0,05%, entretanto nenhum 

dos compostos atingiram essa marca. 
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Figura 1. Parâmetros potencial hidrogeniônico (pH), matéria orgânica (M.O.), hidrogênio + 

alumínio (H + Al), soma das bases (SB), capacidade de troca catiônica (CTC) e saturação por 

bases (V) em solo sem adição de matéria orgânica (0%MO), com adição de 20% de matéria 

orgânica (20%MO), com adição de 40% de matéria orgânica (40%MO), com adição de 60% 

de matéria orgânica (80%MO) e com adição de 20% de matéria orgânica (80%MO) 
M.O.: g.kg-1; H+Al, SB, CTC: cmolc.dm-3; V: %. Al: para todos os tratamentos foram encontrados teor menor 

que um (>1) cmolc.dm-3. 

 

O pH indica a quantidade de íons hidrogênio (H+) que existe no solo. Logo, conclui-se 

que um solo é ácido quando possui muitos íons H+ e poucos íons cálcio (Ca2+), magnésio 

(Mg2+) e potássio (K+) adsorvidos em seu complexo coloidal de troca. O comportamento do 

pH visto na Figura 01, nas diferentes doses de composto orgânico se mostrou relativamente 

estável, aumentando gradativamente de acordo com a quantidade de composto orgânico 

adicionado, tendo uma variação de (5,4–6,4), mantendo um pH ácido. De acordo com 

BRfértil (2019) valores de pH entre 5,5 a 6,5 são favoráveis ao desenvolvimento da maior 

parte das plantas. Sendo assim, apenas o pH do solo com 0% de massa orgânica, não terá um 

bom desenvolvimento para produção. 

Outro fator de suma importância para o solo é a matéria orgânica (M.O), ou seja, a 

fração do solo composta por resíduos vegetais, animais, compostos microbianos e húmus. O 

teor de matéria orgânica com valores de 31 a 60 g dm-3 é o ideal para solos argilosos. Valores 

muito acima de 60 g dm-3 indicam acúmulo de matéria orgânica no solo por condições 

localizadas, em geral por má drenagem ou acidez elevada (EMBRAPA, 2015). Como visto na 

Figura 1, a M.O muda drasticamente na medida em que a quantidade de composto orgânico 

aumenta. 

Solos com saturação por bases maiores que 70% indicam que não há necessidade de 

calagem, já solos com saturação por bases menor que 50% tem cargas ocupadas por 

componentes de acidez H ou Al e necessitam de correção (EMBRAPA, 2015). 



 

A capacidade de troca catiônica (CTC) pode ser obtida por soma de bases, conforme a 

fórmula: CTC = Ca2+ + Mg2+ + K+ +Na+ + H+Al. Valores maiores do que 15 cmolc dm-3 

indicam presença de argila 2:1 na fração argila, já valores menores que 5 cmolc dm-3 indicam 

baixo teor de argila ou predominância de argila 1:1 como a caulinita. Em solos 

intemperizados como os dos Tabuleiros Costeiros, boa parte da CTC vem da matéria orgânica 

(EMBRAPA, 2015). A capacidade de troca catiônica é um dado a ser considerado no manejo 

da adubação. Ao analisar a tabela percebe-se que CTC aumenta de acordo com a adição de 

matéria orgânica, sendo esperado esse resultado. 

Por fim, à proporção de cátions básicos trocáveis (taxa percentual, V% =100. S/T) em 

relação à capacidade de troca determinada a pH7. A expressão alta saturação se aplica a solos 

com saturação por bases igual ou superior a 50% (Eutrófico) e baixa saturação para valores 

inferiores a 50% (Distrófico). Sendo assim, os resultados obtidos tiveram percentual acima de 

50%, sendo considerados Eutróficos (GONÇALVES) 
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Figura 2. Parâmetros enxofre (S), fósforo (P), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e potássio (K) em 

solo sem adição de matéria orgânica (0%MO), com adição de 20% de matéria orgânica 

(20%MO), com adição de 40% de matéria orgânica (40%MO), com adição de 60% de matéria 

orgânica (60%MO) e com adição de 80% de matéria orgânica (80%MO) 
S: mg.dm-3; P, K: g.kg-1; Ca, Mg: cmolc.dm-3. 

 

Os macronutrientes são os elementos de que a planta necessita em quantidades 

elevadas. Os macronutrientes mais importantes para o desenvolvimento das plantas são o 

nitrogênio, o potássio e o fósforo. Além desses, são também essenciais para as plantas o 

cálcio, o magnésio e o enxofre.  

A entrada de Enxofre (S) no solo pode ocorrer pelo intemperismo de minerais 

sulfatados, pelas águas da chuva e irrigação, pela adsorção direta do S atmosférico e pelas 

adições de fertilizantes minerais ou orgânicos.  Ocorre principalmente pela matéria orgânica o 



 

que explica o fato de que há um aumento de enxofre a medida em que se adiciona a mesma 

(OSORIO FILHO, 2006). 

A matéria orgânica (MO) está intimamente relacionada à disponibilidade de fósforo, 

sob duas características, sendo eles: pode adsorver o fósforo, e/ou pode bloquear os sítios de 

ligação que ocorrem nas argilas e dos óxidos de alumínio e ferro; o que faz com que sua 

disponibilidade em solos não adubados com fosfatos dependa exclusivamente da ciclagem de 

compostos orgânicos. Como apresentado na Figura 2 o teor de fósforo aumenta em 

decorrência da quantidade de matéria orgânica (SEÇÃO IV - FERTILIDADE DO SOLO E 

NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 2006). 

As principais fontes de cálcio são os minerais do solo, de maneira geral, solos 

argilosos são ricos em cálcio disponível, por serem formados por rochas ricas em minerais 

com alto teor de cálcio. Geralmente, seus teores num solo argiloso são suficientes para as 

plantas, desde que o solo não esteja ácido. Sendo assim isso explica o porque ouve um 

decréscimo na quantidade de Ca a medida em que se adiciona matéria orgânica 

(ZOOTECNIA, 2019). 

Geralmente solos com baixo teor de matéria orgânica possuem baixos teores de 

magnésio, isso porque o Mg é adsorvido aos colóides do solo como íon bivalente positivo 

(Mg++), com comportamento muito similar ao cálcio. Sendo assim, era esperado que a 

quantidade de magnésio aumentasse ao adicionar matéria orgânica (MELLO, 2021). 

Teores altos de potássio indicam presença de minerais primários e pouco 

intemperismo, o que ocorre em solos de regiões mais secas. Teores mais baixos de potássio 

indicam solos mais intemperizados. O teor de potássio no solo pode ser elevado com a 

aplicação de adubos contendo o nutriente. No Brasil, a fonte mais comum é o cloreto de 

potássio (EMBRAPA, 2015) 

De forma sucinta, os micronutrientes são aqueles requeridos em pequenas quantidades 

pelas plantas. Entre eles estão zinco, ferro, manganês, boro, cloro, cobre e molibdênio – e são 

normalmente relatados em análises de solo padrão (KIRKBY; RÖMHELD, 2007). 

A origem do Boro deve-se, principalmente, à turmalina, uma rocha que após sofrer 

intemperismo, libera no solo formas solúveis, como boratos e ácido bórico, que corresponde à 

forma não dissociada. Apesar de a turmalina ser fornecedora de Boro ao solo, a fonte 

principal para as plantas vem da matéria orgânica, que, após mineralizada, disponibiliza o 

nutriente. Portanto, há relação entre o teor de matéria orgânica com a quantidade de Boro 

(ADRIANO, 1986 Apud MALVOLTA, 2006). Isso explica o fato da quantidade de boro ser 

crescente em relação ao aumento de matéria orgânica explicitado na Figura 3. 
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Figura 3. Parâmetros boro (B), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn) e zinco (Zn) em solo 

sem adição de matéria orgânica (0%MO), com adição de 20% de matéria orgânica (20%MO), 

com adição de 40% de matéria orgânica (40%MO), com adição de 60% de matéria orgânica 

(60%MO) e com adição de 80% de matéria orgânica (80%MO) 
B, Cu, Fe, Mn e Zn: mg.dm-3. 

 

O Cobre (Cu) por sua vez é um micronutriente catiônico, comumente encontrada nas 

estruturadas cristalinas dos minerais primários e secundários, encontrando-se disponível no 

solo na forma de sulfetos. A Matéria Orgânica também é uma importante fonte de Cobre para 

as plantas, assim como também sofre influência do tipo de solo: correndo o risco de lixiviação 

nos solos arenosos e boa fixação e disponibilidade nos solos argilosos. De acordo com a 

FIGURA 3 observa-se que o o Cu diminui na medida em que se adiciona matéria orgânica 

(SANTOS, 2013). 

O Fe assim como os demais micronutrientes, tem como importante aspecto para a sua 

disponibilidade no solo e para as plantas é a presença de Matéria Orgânica. Isso se deve, 

principalmente, ao fato de que para ser absorvido pelas plantas ele precisa passar por uma 

redução de Fe³+ para Fe²+, por isso o aumento significativo de ferro a medida em que se 

adiciona matéria (CAMARGO, 2006). 

O Manganês (Mn) é um micronutriente catiônico e sua presença no solo deriva dos 

óxidos, carbonatos, silicatos e sulfetos. A disponibilidade de Manganês é resultado da 

combinação entre pH, as condições de oxidorredução, teor de matéria orgânica e do equilíbrio 

com outros elementos como o Fe e Ca. Vale lembrar que valores baixos de pH favorecem a 

redução, enquanto valores altos favorecem a oxidação. Diferente dos demais micronutrientes 

o Manganês se comportou de forma crescente até atingir a marca de 40% de MO, após essa 

marca a quantidade de Mn foi decrescente (CAMARGO, 2006). 

Já o zinco não se encontra apenas nos minerais do solo, mas também retido por 

adsorção nas superfícies ou nos lugares de troca. A matéria orgânica, os óxidos de ferro, 



 

alumínio e manganês e os minerais de argila influem na retenção do zinco no solo. O Zinco 

(Zn) é um componente comum das rochas ígneas, um dos pontos sobre o Zinco é que sua 

presença no solo não está diretamente correlacionada com sua disponibilidade para as plantas. 

Sendo assim, como esperado o Zinco teve um comportamento crescente em relação a adição 

de matéria orgânica representada na Figura 3 (CAMARGO, 2006). 

Portanto, os micronutrientes são de suma importância para as plantas, uma vez que a 

deficiência de qualquer micronutriente pode provocar problemas no crescimento e 

desenvolvimento das plantas, refletindo diretamente na qualidade e quantidade da produção, 

principalmente pelo fato de estarem presentes nas enzimas ou atuarem como seus ativadores 

dentro da estrutura da planta (KIRKBY; RÖMHELD, 2007). 

Levando-se em consideração esses aspectos, a reciclagem de resíduos orgânicos, cuja 

o descarte inadequado pode causar impactos negativos ao ambiente, apresenta-se como 

importante alternativa para o uso de fertilizantes orgânicos. Para recuperar solos degradados, 

essa é uma prática promissora, uma vez que adição de resíduos orgânicos trazem benefícios 

aos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Trazendo diversas vantagens, bem como 

reduzir a quantidade de resíduos depositados em aterros sanitários e lixões, minimiza o uso de 

fertilizantes químicos (OLIVEIRA et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

O estudo realizado referente ao solo, concluiu-se que o solo utilizado em questão é 

argiloso e apresentaram resultados positivos para o desenvolvimento das plantas, bem como o 

potencial hidrogeniônico (pH), soma das bases (SB), capacidade de troca catiônica (CTC) e 

saturação por bases (V).  

Acerca dos macronutrientes a maioria apresentaram, um aumento em relação a 

quantidade de matéria orgânica adicionada ao solo, ou seja, quanto mais matéria orgânica 

misturada ao solo, maior era sua concentração, sendo os compostos: enxofre (S), fósforo (P), 

magnésio (Mg) e potássio (K). Entretanto o único que não seguiu essa mesma vertente foi o 

cálcio uma vez que o teor do cálcio é proveniente nesse caso do solo argiloso, como o 

esperado a medida em que se adiciona M.O há diminuição na quantidade de cálcio. 

Já nos micronutrientes o boro (B), ferro (Fe) e zinco (Zn) foram os únicos que 

apresentaram resultados crescentes, ao contrario desses o cobre (Cu) obteve resultado 

decrescente e o manganês (Mn) diferente dos demais apresentou resultados crescentes até a 

marca de 40% de M.O, desse ponto em diante apresentou resultados decrescente. 

O teor de matéria orgânica é útil para dar ideia da textura do solo, variando de um solo 

para outro, valores médios de 31 a 60 g/dm3 são ideias para solos argilosos. Sendo assim, 

conclui-se que a quantidade de matéria orgânica mais proveitosa para as culturas, seria a de 

40%, uma vez que os resultados apresentaram os limites ideias, utilizando uma quantidade 

menor de composto em relação as de 60 e 80%. 

Portanto, com todos os resultados apresentados acerca do trabalho, conclui-se que a 

utilização da compostagem em pequena escala é viável aos microempreendedores rurais do 

município de Rio Verde. Além de diminuir ou até mesmo acabar com o uso de fertilizantes 

químicos, proporciona o manejo correto dos resíduos orgânicos, bem como auxilia na 

produtividade e ainda ajuda na recuperação de áreas degradadas. 
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